
أنه الكتب  وما أنزل إليهم من ربهم )) ((ما وجه الضعف يف تفسري بعض العلماء لقوله تعاىل:  : السائل

 السابقة ؟

نعم وجه الضعف فيه أن الذي نعلم حنن اآلن أم كلفوا بالتوراة واإلجنيل ، هذا وجه ؛ وجه آخر أن  : الشيخ

  .وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ))  ((هذه اآلية على نسق قوله تعاىل: 

لكن ما أنزل إليه ما يقال هذا مثال الكتاب الذي نزل على نوح نازل على موسى لكن جيب عليهم  الشيخ :

  اإلميان به كما أن التوراة واإلجنيل ما نزلت علينا لكن جيب اإلميان ما .

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 

في  يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا

  . أنفسهم نادمين ))

كيف    يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

وقالت النصارى ليست اليهود على  ((كان اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء لليهود مع أم يقولون: 

  )) ؟ ... يءشيء وقالت اليهود ليست النصارى على ش

   ،هذا يف حال اجتماعهم على املسلمني  الطالب :

يف حال اجتماعهم على املسلمني يكون بعضهم أولياء بعض ؛ أما إذا نظر أحدهم كل واحد على حدة  الشيخ :

  فإن بعضهم لبعض عدو .

مع أننا علمنا أن اهللا هدى قوما ظاملني من اليهود  إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين )) ((قول اهللا:  الشيخ :

  والنصارى واملشركني ؟

  من بقي على ظلمه فإن اهللا ال يهدي هداية التوفيق ؛  الطالب :

  ال ما هو بظاهر ؛  الشيخ :

ألن من حقت عليهم كلمة اهللا وقضى اهللا عليهم بالضالل واهلالك ؛ فتكون هذا عام أريد به اخلاص ؛  الشيخ :

إن اهللا  ((ألن اهللا يقول:  ؛ يه أيضا التحذير من الظلم فإن اإلنسان إذا ظلم فعسى أن ال يهدى ـ والعياذ باهللا ـوف

  . فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الظالمين )) ((فهي كقوله: ال يهدي القوم الظالمين )) 

  ما املراد باملرض هنا ؟ فترى الذين في قلوبهم مرض )) ((قوله:  الشيخ :

  مرض النفاق . الطالب :



  ما هو دليلك على أن املراد بالنفاق ألنه مل يطلق على النفاق وعلى غريه ؟ الشيخ :

في  ((ألن اهللا قال:  وما هم بمؤمنين )) ومن الناس من يقول آمنا باهللا واليوم اآلخر ((قوله تعاىل:  الطالب :

  . ))قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضا 

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما  ((يطلق املرض على الكفر كما يف قوله تعاىل:  الشيخ :

وال تخضعن بالقول فيطمع  ((؛ ويطلق على الفاحشة  الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ))

  ؛  الذي في قلبه مرض ))

  إذا املراد باملرض هنا أيش ؟  الشيخ :

  مرض نفاق ؛  الطالب :

  ألم هم الذين يسارعون يف مواالة اليهود والنصارى ويقولون خنشى أن تصيبنا دائرة . الشيخ :

  ما املراد بالفتح ؟  فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده )) ((قوله:  الشيخ :

  النصر . الطالب :

  ؟  عنده ))أو أمر من  (( الشيخ :

  هدايتهم ،  الطالب :

  هدايتهم صحيح أو يهتدي فيأيت اهللا بأمر ما كان على بالك . الشيخ :

ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا جهد أيمانهم إنهم لمعكم  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

نه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دي

ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اهللا وال يخافون لومة الئم ذلك فضل 

  .اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم )) 

  هل فيها قراءة أخرى ؟  (( من يرتد منكم عن دينه ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  منكم ))من يرتدد  (( الطالب :

  نعم بفك اإلدغام .  الشيخ :

  جواب من الشرطية ؟ الشيخ :

  . فسوف يأتي اهللا بقوم )) (( الطالب :

  ماذا يفيد هذا اجلواب والشرط ؟ الشيخ :

  ألن هؤالء الذين  الطالب :



  يف هذه اآلية رد على طائفة معينة من أهل البدع من ؟ الشيخ :

وأيضا فيه رد  فسوف يأتي اهللا بقوم )) ((؛ لقوله تعاىل: أفعال اهللا تعاىل االختيارية  فيه رد على نفاة الطالب :

  فإتيان اهللا تعاىل بالقوم يدل على فعله . فسوف يأتي اهللا )) ((على 

  الصفة أخرى ؟  الشيخ :

  فيه إثبات صفة احملبة ، حمبة هللا عزوجل لعبيده وحمبة العبيد هللا عزوجل . الطالب :

  من حتفظ من أهل البدع أنكر ذلك ؟ الشيخ :

حيب عباده وأولوها  عزوجل الأما الغالة فأنكروا أن اهللا عزوجل حيب أو حيب وأنكر األشاعرة أن اهللا  الطالب :

  بالثواب أو بإرادة الثواب .

   ما حجتهم ؟ الشيخ :

صف اهللا اتاألفعال احلادثة ولو حجتهم أن احملبة من الصفات الفعلية وأن هذه األفعال االختيارية من  الطالب :

  تعاىل ا لكان حادثا ألن ما قام به احلادث فهو حادث .

   وقوهلم إن اهللا حيب أيش حجتهم ؟ الشيخ :

  يقولون إن احملبة تكون بني املتناسبني ،  الطالب :

  . بيان متناسبني ؛ وال تناسب بني اخلالق واملخلوق؛ على كل حال هذا تعليل غري صحيح الشيخ :

  ومل يقل: أذلة للمؤمنني ؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )) ((كيف قال:  الشيخ :

  احلروف تتناول ؛  الطالب :

  هزيل .ما يصح هذا اجلواب ، ال بأس به لكن  الشيخ :

  يعين كأن أحدا يقول : على تقتضي االستعالء ؟ أذلة على )) (( الشيخ :

  كان من فوقهم ملنزلتهم وشرفهم ومن خالفهم بدوم .هم يف منزلة عالية و  الطالب :

  يعين كأن الذلة مبعىن اإلشفاق يعين مشفقني على املؤمنني . الشيخ :

  ؛  فهذه كمال أن الذلة تأيت بعلى مبعىن القوة مع القدرة وأما بالالم مع العجز الطالب :

  إذا يكونون أقويا على املؤمنني يستعلون عليهم ؟ الشيخ :

يعين مذلة مبعىن الشفقة أذلة على المؤمنين ))  ((على كل حال بعضهم قال كما قال األخ األول إن  : الشيخ

يعين أذلة شفقة على املؤمنني ؛ وبعضهم قال إن هذه تدل على أن الذلة صاغ من علو وليس من ضعف ؛ ألن 

  والرفعة . الذليل قد يكون ذليال لضعفه ال لعلوه ولكن هذه تفيد أم أذالء مع العلو



   واسع أيش ؟ واهللا واسع )) ((يف قوله:  الشيخ :

  ؛، واسع يف العطاء  واسع يف كل شيء الطالب :

  به ، يف العلم والقدرة واحلياة والسمع والبصر ، إىل أخره . حباطيعين كل صفاته فهي واسعة ال  الشيخ :

العباد هللا عزوجل ؛ أما الثانية والية العباد هللا فبنصرة يقال إن الوالية نوعان: والية اهللا لعباده ، ووالية  : السائل

  لدينه وأما والية اهللا لعباده فبحفظهم ؟

يعين إمنا الذي ينبغي أن تتخذوا وليا هو اهللا ورسوله والذين آمنوا  إنما وليكم اهللا ورسوله )) ((إذا نقول  الشيخ :

 ((ألن يتخذوا اهللا ورسوله وليا  ل اهللا ورسوله ))ومن يتو  ((دون اليهود والنصارى ، مث رغب يف ذلك فقال: 

املعىن ما الذي  إنما وليكم اهللا )) ((إذا زال اإلشكال إذا قلنا  والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون ))

  ينبغي أن تتخذوا وليا إال اهللا ورسوله والذين آمنوا .

  يف اآلية إثبات احلزبية فهل احلزبية مشروعة ؟ الشيخ :

  هو الذي ؛ احلزبية بني املسلمني ليست مشروعة أما احلزب على دين اهللا ونصرته  الطالب :

أحسنت إذا احلزبية بني املسلمني غري مشروعة بل هي أداة التفرق ؛ أما احلزبية بني الكفار وبني  الشيخ :

لنفسه حزبا وجعل املسلمني فهي واجبة ألن غري املسلمني هم أحزاب حزب الشيطان ؛ فاهللا تعاىل جعل 

  ألا تؤدي إىل الفرقة . ؛ لكن بني املسلمني حمرمةالبد منها ؛ و للشيطان حزبا 

هذه اجلملة فيها حصر ؛ ألن الغلبة ملن ؟ حلزب اهللا  فإن حزب اهللا هم الغالبون )) ((إذا قال قائل:  الشيخ :

عدائهم حىت يف عهد الرسول عليه عزوجل ؛ لو قال قائل: إن املسلمني صار عليهم هزائم وصارت الغلبة أل

  الصالة والسالم ؟

  لكن النصرة ائية للمؤمنني ؛  الطالب :

  يعين فهم الغالبون باعتبار النهاية ؟ باعتبار النهاية هذا جيد ، هم الغالبون باعتبار النهاية . الشيخ :

الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا  ((وقال تعاىل:  السائل :

  هذا دليل على أن الفتح والنصر حيصل أحيانا للمسلمني وأحيانا لعدوهم ؛  يحب الظالمين ))

يعين إن الغلبة البد أن تكون هلا حكمة ، غلبة غري املسلمني البد أن يكون هلا حكمة وهي مثال يف  الشيخ :

؛ فاهللا تعاىل قد يدير الكفار على املسلمني حلكمة  حنني سببها اإلعجاب املعصية ، ويفأحد سببها ؟ املخالفة و 

يف أنفسهم أو ألي سبب ؛ لكن يف النهاية كما قال األخ تكون الغلبة حلزب اهللا  غرورإما لتقصري املسلمني أو 

  الذين هم أولياء اهللا .



  قراءتان ؟ الكفار )) ((يف قوله:  الشيخ :

  . الكفار )) ((و الكفار )) (( الطالب :

  إعراما ؟ الشيخ :

الذين  ((فهي معطوفة على  الكفار )) ((األوىل ؛ وإذا قلنا:  الذين )) ((معطوفة على  الكفار )) (( الطالب :

  الثانية ؛ أحسنت . ))

قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة واإلنجيل وما  (( ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وطغيانا وكفرا فال تأس على القوم الكافرين 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صالحا فال خوف 

 كلما جاءهم رسول بما ال تهوى عليهم وال هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال

أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن ال تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اهللا عليهم ثم عموا 

  )). وصموا كثير منهم واهللا بصير بما يعملون

اخلطاب  قل يا أهل الكتاب لستم على شيء )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهم يدعون أم على حق وأم 

وقالت  ((املقيمون لشرائع اهللا ، ومع ذلك فبعضهم يقول بعضهم ليس على شيء كما قال اهللا تعاىل عنهم: 

وكل منهم نفى أن يكون  يء ))اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على ش

صاحبه على شيء إطالقا ؛ أما حكم اهللا تعاىل فهو حكم وعدل فأمر نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يقول 

أي لستم على شيء من الدين وإمنا نفى أن يكونوا على شيء من الدين ألن دينهم  لستم على شيء )) ((هلم: 

واإلجنيل ؛ إذا لستم على شيء من الدين ؛ ألن دينهم الذي يدعون أنه  الذي هم عليه باطل حىت يقيموا التوراة

حىت هنا غائية يعين إىل أن  حتى تقيموا التوراة واإلنجيل )) (( حق هو باطل والباطل عدم وليس بشيء .

إقامتهم يعين  تقيموا التوراة واإلجنيل أو تأتوا ا قائمة فإن أوامرها تاركني نواهيها مصدقني بأخبارها ، هذا معىن

تكون على بثالثة أمور ؛ أوال فعل األوامر ، والثاين ترك النواهي ، والثالث تصديق األخبار ، هذا إقامته؛ التوراة 

؛ ومعلوم أن اليهود لو أقاموا التوراة آلمنوا بعيسى ، وأن اليهود والنصارى لو بإيزاء اليهود واإلجنيل بإيزاء النصارى 

يعين وتقيموا ما  وما أنزل إليكم من ربكم )) (( يل آلمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم .أقاموا التوراة واإلجن

أنزل إليكم من ربكم ، ويعين به القرآن ؛ ألن التوراة واإلجنيل مما أنزل وإذا قلنا إن املراد مبا أنزل إليكم من ربكم 

الم بني التكرار وبني التأسيس فالواجب ؟ أمهها التوراة واإلجنيل صار شيء من التكرار وإذا دار األمر يف الك



فإن قال قائل: القرآن نزل على  يعين بذلك القرآن . وما أنزل إليكم من ربكم )) ((التأسيس واملباينة ، فنقول: 

أمة حممد ؟ قلنا نعم على أمة حممد وهم من أمة حممد لكنهم من أمة الدعوة كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله 

والذي نفسي بيده ال يؤمن بي من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به  ( وسلم:

 ((قال من هذه األمة ويشر إىل أمته عليه الصالة والسالم واملراد أمة الدعوة؛ إذا  إال كان من أصحاب النار )

وما  ((كرنا أجيب مبا أجبنا به ؛ وقوله: يراد به القرآن ؛ فإذا اعرتض معرتض مبا ذ  وما أنزل إليكم من ربكم ))

ألنه  ؛ إشارة إىل أنه يلزمهم أن يقيموه ، يلزمهم أن يقوموه (( من ربكم ))ففي قوله:  أنزل إليكم من ربكم ))

نزل من عند الرب والرب هو اخلالق املالك املدبر ؛ فإذا كان اهللا ربكم لزمكم أن تؤمنوا مبا أنزل إليكم منه ألنه 

هل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا أمر اهللا تعاىل  وليزيدن )) ((وجل:  مث قال اهللا عز ربكم سيدكم إهلكم .

قول إنه قال الشك ؛ ألنه إن مل يقل مل يبلغ رسالته ؛ إذا هو قال هلم نعم ن أن يقول قوال هل نقول إنه قاله ؟ 

(( وليزيدن كثيرا منهم ما قال:  ذلك وأعلن هلم هذا أم ليسوا على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل والقرآن .

هم زادهم  القرآن يعين ال كلهم ؛ بل بعض كثيرا منهم )) ((انظر االحرتاز  أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ))

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من  ((إميانا كما قال اهللا تعاىل: 

واقعة فالالم هنا  وليزيدن )) ((ولنعرب قوله تعاىل:  لكن كثريا منهم يزداد طغيانا وكفرا ـ والعياذ باهللا ـ . الحق ))

املقدر، والتقدير: واهللا ليزيدنكم ؛ والنون للتوكيد ؛ وعلى هذا تكون اجلملة  يف جواب القسم ، يف جواب القسم

ما هذه فاعل  وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل )) ((مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي: القسم املقدر، والالم ، والنون ؛ 

ألم كلما   طغيانا وكفرا ؟ملاذا يزيدهم  . طغيانا وكفرا )) ((وهو القرآن  ما أنزل إليك من ربك )) ((يزيدن ، 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من  ((كذبوا بآية أو عشر آية ازدادوا بذلك طغيانا وكفرا ؛ وهذا نظري قوله تعاىل: 

يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم رجس 

فال  (( كلما ازدادت آية ازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا ـ نسأل اهللا العافية .فهم   فزادتهم رجسا إلى رجسهم ))

الشك أن الرسول عليه الصالة والسالم حيزن ويأسف إذا مل يقم الناس بأمر اهللا  تأس على القوم الكافرين ))

 ((حىت إن اهللا قال له: ألنه رسول حيب ما حيبه اهللا ورسوله ألن الرسول حيب ما حيبه اهللا ويكرهه اهللا فهو يأسف 

يعين مهلكا نفسك أال يكونوا مؤمنني ، ال تم ، أد ما عليك وهو  لعلك باخع نفسك أال يكون مؤمنين ))

أي ال حتزن وتأسف  فال تأس )) إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم )) (( ((إبالغ الرسالة والباقي على اهللا 

ك ؛ وهذا الشك أنه تصفية للرسول عليه الصالة والسالم يف كونه حيزن إذا على القوم الكافرين الذين ردوا رسالت

يف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: بيان أن اليهود والنصارى ليسوا  مل توجب رسالته صلى اهللا عليه وآله وسلم .



 التوراة واإلجنيل . على شيء ؛ وعلى هذا فإذا زعموا أم مؤمنون قلنا هلم كذبتم لستم على شيء إال إذا أقاموا

ومن فوائد اآلية: أنه جيب على اإلنسان أن يعلن براءته من أهل الشرك ويبني أم ليسوا على شيء حىت نتبعهم ؛ 

ومن فوائد هذه اآلية: إعطاء كل ذي حق حقه ؛ ألنه خاطبهم بأهل الكتاب  . قل يا أهل الكتاب )) ((لقوله: 

هل الكتاب هم الذين يقومون به كما تقول يا أهل القرآن يعين الذين مع أم حقيقة ليسوا بأهل له إذ أن أ

كما أن فيه فائدة ثانية وهي: أنه لكوم أهل الكتاب ؛  ؛ فالوصف إذا أعطي صاحبه فهو عدل  يقومون به

ن اهللا اشرتط ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال تتم إقامة التوراة واإلجنيل إال بإقامة القرآن ؛ أل يلزمهم أن يقيموه .

وهو كافر لتوراة لقيم مثالثة أشياء: حىت تقيموا التوراة ، واإلجنيل ، وما أنزل ليكم من ربكم ؛ فمن ادعى أنه 

باإلجنيل قلنا هذا غري صحيح دعوى باطلة ؛ ومن ادعى أنه مؤمن باإلجنيل ومل يؤمن بالقرآن قلنا هذه دعوى 

ومن فوائدها: أن القرآن كالم اهللا ؛  القرآن لكونه نازال من عند اهللا . ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: شرف باطلة .

ووجهه أن القرآن ليس عني قائمة بنفسها حىت نقول إنه خملوق ؛ بل هو وصف يقوم باملتكلم به ؛ وإذا كان 

فهنا نقول  وأنزل لكم من األنعام ثمانية أزواج )) ((وصفا لزم أن يكون منزال غري خملوق ؛ أما قوله تعاىل: 

أيضا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ))  ((األزواج خملوقة ؛ ألن األزواج أعيان قائمة بنفسه ؛ وكذلك قوله: 

احلديد عني قائم بنفسها ال ميكن أن تكون وصفا هللا ؛ أما القرآن فهو كالم والكالم البد أن يقوم مبتكلم فيكون 

وما أنزل  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علو اهللا ؛ لقوله:   .منزال غري خملوق كما قال ذلك السلف رمحهم اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه يلزم من أقر بالربوبية أن يقر  واإلنزال إمنا يكون من العلو . إليكم من ربكم ))

كنتم ال تنكرون ربوبيته يعين من ربكم الذي ال تنكرون ربوبيته ؛ وإذا   من ربكم )) ((باأللوهية والشريعة ؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إضافة ربوبية اهللا للكافرين ؛ لكن هذه اإلضافة ليست إضافة  لزمه أن تقوموا بأمره .

التشريف ولكن اإلضافة إضافة إقامة احلجة ؛ فأنت مثال إذا قلت: إن اهللا رب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كثريا من  بة للكفار إضافة لبيان إقامة احلجة عليهم .هذه إضافة تشريف ؛ لكن بالنس

ومن فوائد اآلية الكرمية: العدل  أهل الكتاب ال يزدادون بالقرآن إال طغيانا وكفرا ؛ إما بالتكذيب وإما بالعصيان .

: كلهم ؛ ألن الواقع عند بعضهم يزداد ومل يقل وليزيدن كثيرا منهم )) ((يف كالم اهللا وعدم ااز. .؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز توكيد الكالم مبا يثبت صدقه وإن كان يف  بالقرآن إميانا كما مسعتم يف الشرح .

مع أن خرب اهللا وإن مل يكن مؤكدا صدق بالشك ؛ لكن ما وجه  وليزيدن كثيرا منه )) ((األصل صدقا ؛ لقوله: 

ه أنه قد يستغرب أن يكون هذا القرآن الذي هو هدى للناس ال يزيد هؤالء إال طغيانا وكفرا ؛ التأكيد هنا ؟ وجه

، الحظوا ألن تأكيد الكالم إذا كان صدرا من صادق البد أن  فلما كان هذا حمل استغراب أكده اهللا عزوجل



كرمي قد يزيد سامعه طغيانا وكفرا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن ال يكون له سبب وإال لكان التوكيد هلوا .

فإنه يفهم منه أن بعضه ال يزيده طغيانا وكفرا بل ال يزيده  وليزدن كثيرا منهم )) ((وقد يزيده إميانا وذال ؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية  .   وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون )) ((إال إميانا ، وهذا كقوله تعاىل: 

وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك  ((الكرمية: أن الكفر يزيد وينقص ، الكفر يزيد وينقص ؛ وجهه ؟ 

وعليه فيكون هذا شاهدا مؤيدا ملا يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: كفر دون كفر  طغيانا وكفرا ))

هل ميكن أن  كون األعلى فوق األدىن ؛ فيكون هناك كفر دون كفر .، يعين أنه إذا كان يزيد وينقص فالبد أن ي

نعم ؛ نعم رمبا نقول هذا ؛ ألنه إذا كان الكفر يزيد وينقص وبإ.  نقول: وفيه دليل على أن اإلميان يزيد وينقص ؟

قص سواء . اإلميان فالبد أن يكون مثله يزيد وينقص ؛ والذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وين

باألقوال أو باألفعال أو باليقني ؛ انتبه هلذه الفائدة ! اإلميان يزيد باألقوال فإن من ذكر اهللا ألف مرة ليس كمن 

ذكر اهللا مائة مرة مثال ؛ أيهما أكثر ؟ األول ؛ كذلك باألفعال، ليس من صلى مائة ركعة كمن صلى مائيت ركعة 

صفا ويف حالة فراغ تلف الناس فيه ، اإلنسان نفسه أحيانا يكون يف حالة ، الثاين أزيد ؛ كذلك اليقني ، اليقني خي

ويكون قلبه خاليا من كل شيء سوى اهللا فيجد لذة عظيمة يف اإلميان وقوة عظيمة حىت كأنه يشاهد اهللا عزوجل 

اليقني يزيد  ويدل هلذا أنأن تعبد اهللا كأنك تراه )  (؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم يف اإلحسان: 

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن  ((وينقص أن ابراهيم عليه الصالة والسالم قال: 

وهذا شيء مشاهد ليس  ، ليطمئن قليب :هذا هو ابراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم يقول ليطمئن قلبي ))

ك ومعه مثله أو أكثر فإن يقينك ذا اخلرب ليس كيقينك به اخلرب كاملعاينة ، لو أخربك إنسان من أوثق الناس عند

إذا شاهدته ؛ إذا اإلميان يزيد وينقص ؛ وإذا كان يزيد وينقص فيجب علينا أيها اإلخوة أن نالحظ إمياننا هل زاد 

اهللا  ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية هل نقص ، فمن وجد فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه .

فإن هذه الربوبية للتشريف والتعظيم ،  من ربك )) ((تبارك وتعاىل مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ لقوله: 

وبيان أنه عليه الصالة والسالم ال ميكن أن يزيد فيما أنزل عليه وال ينقص ألنه نزل من ربه الذي اعتىن به أمت 

النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن ال يأس على القوم  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: تسلية االعتناء .

الكافرين حىت إن اهللا تعاىل بني له يف آية أخرى أن ما حصل منه واقع مبشيئة اهللا من أجل أن يطمئن كما قال اهللا 

ل الشك فإذا كان الشرك مبشيئة اهللا فإن الرسو  ولو شاء اهللا ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا )) ((تعاىل: 

فإن قال قائل: وهل  . فال تأس على القوم الكافرين )) ((سوف يرضى لكن ال مينعه من الدعوة إىل اهللا ، قال: 

هذا أيضا موجه إىل الداعي إىل اهللا مبعىن أنه لو جاء أحد يشكوا إليه يقول أنا نصحت هؤالء القوم ولكنهم مل 



؟ نعم نقول ال أو  ، ، ال حتزن لك أن تقول يا أخي ال تأس يأخذوا بنصيحيت بل كابروا واستهزئوا وسخروا ، هل

هكذا حىت فرج عنه وأفصح له وال يقنت ؛ فلذلك ينبغي لإلنسان إذا جاءه أحد من دعاة اخلري أو من اآلمرين 

باملعروف والناهني عن املنكر يشكوا إليك أن ييسر له ويفصح له ويقول ال تأس على هؤالء ؛ لكن بعض الناس 

، مث دخل عليه حزنا على حزن ،  يشكوا يقول الناس خراب ما أحد ي إال اهللا ونسأل اهللا العافية اءه واحدإذا ج

وجل:  مث قال اهللا عز وجل . ألن الداعي إىل اهللا إذا قام ما جيب عليه ما وراء ذلك فهو إىل اهللا عز؛ وهذا غلط 

من باهللا و اليوم اآلخر وعمل صالحا فال خوف من آرى صانلالصابئون واإن الذين آمنوا والذين هادوا و  ((

يعين إميانا حقيقيا وليس كما قال بعضهم إميان  إن الذين آمنوا )) ((قوله تعاىل:  . عليهم وال هم يحزنون ))

نفاق ؛ ألنه ال ميكن أن يعرب عن املنافق باملؤمن مادام على نفاقه ؛ انتبهوا هلذا ! ال ميكن أن يعرب عن املنافق 

ذلك بأنهم  ((باملؤمن مادام على نفاقه ؛ أما قبل املنافقني فيكون آمن مث كفر كما قال عزوجل يف املنافقني: 

لكن يعرب عن املنافق حال نفاقه بأيش ؟ باإلسالم ، ميكن أن يعرب باإلسالم ؛ لكن باإلميان ال  نوا ثم كفروا ))آم

أي آمنوا بألسنتهم دون قلوم ، نقول هذا ال  الذين آمنوا )) ((ميكن ؛ وهلذا ضعف قول من قال إن املراد بـ

 من آمن منهم باهللا )) ((أنه قال عزوجل: لهم على هذا ميكن أن يقع التعبري به يف القرآن أبدا ؛ لكن الذي مح

يكون هذا تكرارا ؛ لكن ميكن أن نقول إن هذا اسم  من آمن منهم إن الذين آمنوا )) ((فقالوا كيف نقول 

، وباعتبار الذين آمنوا أي من  مشرتك فيكون باعتبار الذين هادوا والنصارى والصابئني أي من دخل يف اإلميان

إن  ((ميانه ألن اإلنسان قد يؤمن مث يكفر ـ نسأل اهللا العافية ـ ؛ هذا وجه ، الوجه الثاين أن نقول ثبت على إ

هذه إن وامسها أما خربها فمحذوف دل عليه ما بعدها والتقدير: إن الذين آمنوا ال خوف عليهم  الذين آمنوا ))

، فتكون الواو لالستئناف أو معطوفة  مبتدأ ))والذين هادوا  ((وال هم حيزنون ؛ وعلى هذا التقدير يكون قوله: 

يعين بذلك اليهود  الذين هادوا )) ((تكون أيش أعراا ؟ مبتداء؛  والذين )) ((؛ أفهمتم ؟ على حمل إن وامسها 

))  والصابئين والنصارى (( أي رجعنا إليك وتبنا . إنا هدنا إليك ))( (مبعىن هادوا ورجعوا ؛ ألم قالوا: 

 أصل الصابئ هو الذي خالف دين من آبائه وأجداده يعين خرج عن دين قومه ؛ فما املراد م هنا ؟ الصابئون

من باب عطف اخلاص على العام  الذين هادوا )) ((قيل: إم فرقة من اليهود ؛ وعلى هذا فيكون عطفها على 

 عطف العام على اخلاص . وقيل: إم فرقة من النصارى ؛ وعلى هذا فيكون عطف النصارى عليه من باب .

وقيل وهو األفضل: إم فرقة مستقلة ؛ ألن اهللا ذكرها على وجه االستقالل ، فالصابئون على دين خمالف لدين 

الصابئون  والصابئون )) ((اليهود ودين النصارى ولعلهم أخذوا من هذا الدين ومن هذا الدين وركبوا دينا هلم ؛ 

مبتداء  الذين هادوا )) (( إشكال يف إعراا على الوجه الذي ذكرناه وهو أن وال الذين هادا )) ((معطوفة على 



إن الذين آمنوا  ((فيكون عطفت على مبتداء ؛ لكن يرجع علينا أا ذكرت يف آية أخرى بالصابئني ، يف قوله: 

فيقال: الفرق  )) والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن اهللا يفصل بينهم يوم القيمة

 ((ظاهر ألن اآلية األخرية ليس فيها ذكر اإلميان فيما بعد ملا فيها ذكر عموم األجناس من كافر ومسلم فتكون 

الذين آمنوا والذين هادوا  نإ ((على اسم إن ، واخلرب يأيت بعد ،  الذين آمنوا )) ((معطوفة على  الصابئين ))

فهو يفصل بني املؤمنني  ))يوم القيمة أشركوا إن اهللا يفصل بينهم والصابئين والنصارى والمجوس والذين 

وبني اليهود والنصارى والصابئني واملشركني ، فال تكون نظريا هلذه اآلية وإذا مل تكن نظريا هلا مل يكن إعراا  

نصرة؛ وقيل: إا الذين ناصروا عيسى عليه الصالة والسالم ؛ قيل: إا مأخوذة من ال والنصارى )) (( كإعراا .

مأخوذة من الناصرة اسم بلدة ؛ ويف كل منهما شيء من اإلشكال ؛ ألن النصارى ال تتطابق يف الرتتيب مع 

من  (( ؛ لكنه الشك أن املراد م باالتفاق هم الذين تابعوا عيسى عليه الصالة والسالم .النصرة وال مع الناصرة 

هل نقول إا شرطية ؟ أو نقول إا اسم  من آمن )) ((إعراب  باهللا ))من آمن  آمن باهللا واليوم اآلخر )) ((

وتكون  فال خوف عليهم )) ((موصول ؟ يف ذلك قوالن ؛ أحدمها أا شرطية وعلى هذا فيكون جواب الشرط 

 من " امسا موصوال فتكون بدال أو مجلة شرط خرب مبتداء يعين مجلة شرطية خرب املبتداء ؛ وجيوز أن تكون "

عطف بيان ملا سبقها ؛ ويكون حملها حمل ما سبق يعين يكون حملها باإلعراب حمل ما سبق ؛ وعلى هذا فيكون 

اسم موصول وهو يشبه  الذين هادوا )) ((ألن  ؛ بالفاء فال خوف عليهم وال هم يحزنون )) ((اخلرب قوله: 

   من آمن )) ((قوله: ؛ ب الشرط يف العموم ؛ مفهوم ؟ طي


